
5.  Fotogrametria lotnicza 
 
Fotogrametria lotnicza (aerofotogrametria) jest podstawową metodą wytwarzania map. 
Odgrywa znacznie ważniejszą rolę od fotogrametrii naziemnej. Pomiędzy tymi dwiema 
metodami występują znaczne różnice, zaś przewaga fotogrametrii lotniczej wynika z tego, że: 
- wybór stanowisk nie stwarza problemów, 
- jest dobry wgląd w teren, 
- płaskość terenu nie komplikuje a nawet upraszcza opracowanie. 
 Równocześnie występuje zasadnicza różnica technologiczna: nieznajomość ścisłych 
wartości elementów orientacji zewnętrznej zdjęć zmusza do ich określania na podstawie 
znanych współrzędnych punktów zidentyfikowanych na zdjęciach (fotopunktów). 
 
5.1. Zdjęcia lotnicze i mapy opracowywane na ich podstawie 
 
Zdjęcia lotnicze nazywa się „prawie pionowymi”, choć odchylenia od pionowości są różne w 
przypadku różnych kamer: od 3o  - w przypadku wykorzystania kamery poziomowanej przez 
operatora, do kilkunastu minut – w przypadku kamer poziomowanych przez system 
żyroskopowy. Jeśli jednak uzna się – dla niektórych analiz i prostych pomiarów -  wpływ 
niepionowości za zaniedbywalnie mały, to podstawową cechą zdjęcia lotniczego staje się jego 
skala, której mianownik (zgodnie z rys. 5.1 ) określa wzór:  
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jako iloraz wysokości lotu i stałej kamery;  na podstawie zdjęcia można skalę określić dzieląc 
odległość terenową przez jej obraz na zdjęciu: 
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Rys. 5.1. Skala zdjęcia pionowego (płaskiego terenu) 
 
 Niepoziomość płaszczyzny zdjęcia powoduje, że jednolita skala odwzorowania 
elementów płaskiego terenu jest zachowana jedynie na prostych poziomych zdjęcia, zaś skala 
określona wzorem /5.1/ – jest zachowana jedynie na „głównej prostej poziomej” zdjęcia 
lotniczego. Ze względu na opisaną komplikację, wyróżnia się na zdjęciu charakterystyczne 
punkty i proste (rys. 5.2). Poza punktem głównym O’ ,  punkt nadirowy – N’ , oraz punkt 
izocentryczny I’; te dwa punkty  wyznaczają „prostą największego spadku”, do której 
prostopadłe są proste poziome zdjęcia, w tym wspomniana główna prosta pozioma – 
poprowadzona przez punkt I’. 
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Rys. 5.2. Punkty charakterystyczne zdjęcia lotniczego nachylonego pod kątem ν : O’, I’, N’, 

oraz ich odpowiedniki terenowe: G, I, N 
 
Fotogrametria umożliwia opracowywanie różnorakich map – zarówno 

„rzeczywistych” (materialnych i „dotykalnych”)  na podłożu papierowym, kartonowym, 
foliowym, czy na materiale fotograficznym, jak i wirtualnych (cyfrowych)  – zapisanych na 
komputerowym  nośniku danych. 
Fotogrametryczne mapy rzeczywiste mogą mieć albo postać kreskową (kontury sytuacyjne i 
warstwice), albo obrazową ( fotograficzną) – jak np. fotomapy, ortofotomapy. Mapy 
wirtualne mogą być wizualizowane (na ekranie monitora komputerowego) lub drukowane 
(„plotowane”) – uzyskując charakter mapy rzeczywistej;  kontury stanowią wtedy efekt 
wektoryzacji w cyfrowej stacji fotogrametrycznej. 
 
5.2. Przetwarzanie pojedynczego zdjęcia lotniczego w mapę 
  
Zdjęcie lotnicze stanowi wartościowy materiał informacyjny, ale nie jest mapą z dwóch 
powodów: nie jest ściśle pionowe i nie posiada skali mapy. Przekształcenie pojedynczego 
zdjęcia lotniczego (niepionowego) w mapę drogą  przekształcenia rzutowego nazywamy  
przetwarzaniem zdjęcia lotniczego. Jest ono jednak ścisłe tylko w przypadku terenu płaskiego. 
Zależność rzutową między mapą (opracowaną geodezyjnie) i fotomapą - stanowiącą efekt 
przetwarzania - ukazuje rysunek 4.9. Wiąże je łańcuch przekształceń perspektywicznych 
(rzutowań i przecinań) - świadczący o zależności rzutowej, co stanowi dowód geometrycznej 
poprawności przetwarzania.  
 Przetwarzanie fotomechaniczne jest wykonywane w przetwornikach (rodzaj 
powiększalnika). Nie jest ono obecnie stosowane do produkcji map, ale poświęcimy mu nieco 
uwagi, ponieważ idea tej metody leży u podstaw przetwarzania ortofotoskopowego, a również 
dlatego, aby poznać naturę błędów i niedoskonałości map tą drogą uzyskanych (gdyby 
przyszło z nich korzystać). 
 Przetwornik fotomechaniczny to duży, rozbudowany powiększalnik, automatycznie 
zapewniający ostrość obrazu rzutowanego na nachylany ekran. Zdjęcie lotnicze należy 
zestroić z podkładem. Podkład stanowi arkusz z naniesionymi w skali mapy czterema 
fotopunktami przetwarzanego zdjęcia (żadne trzy z nich nie mogą leżeć na jednej prostej !). 
Zestrojenie polega na doprowadzeniu do pokrycia (na ekranie) czterech par punktów: 
rzutowanych ze zdjęcia, z naniesionymi na podkładzie. Aby zestrojenie było możliwe, 
przetwornik musi mieć 5 „stopni swobody”, np: zmianę skali, nachylenie (zdjęcia i ekranu), 
obrót zdjęcia, oraz dwa (wzajemnie prostopadłe)  przesunięcia. Po zestrojeniu naświetlamy 
papier światłoczuły ułożony na ekranie (w miejsce podkładu). Po wywołaniu zdjęcie stanowi 
fragment fotomapy. Z przetworzonych zdjęć można zmontować (skleić) sekcję fotomapy. 

 52



 Wysokościowe opracowanie mapy (na podkładzie fotomapy) odbywało się na stoliku 
topograficznym. Metoda ta nosiła nazwę „kombinowanej”.  
 Błędy sytuacyjne fotomap wywoływała niepłaskość terenu, powodująca 
zróżnicowanie skali zdjęcia: partie terenu położone wyżej mają bowiem skalę większą, zaś 
niżej – mniejszą; w trakcie przetwarzania należało zatem powiększać je w różnym stopniu. 
Stopień powiększenia negatywu, nadający założoną skalę jedynie szczegółom 
rozmieszczonym wzdłuż pewnej warstwicy, nadawał inne skale partiom terenu leżącym 
wyżej czy niżej od tej warstwicy. Trzeba więc było naświetlać zdjęcie kilkakrotnie 
(zmieniając współczynnik powiększenia), wykorzystując następnie z każdego zdjęcia tylko 
pewną strefę (ograniczoną dwiema warstwicami), poprawną w granicach dopuszczalnych 
błędów (0,3 mm). Było to tzw. przetwarzanie strefowe.  
Wpływ deniwelacji terenu na odwzorowanie punktu terenowego na zdjęciu Δr objaśnia rys. 
5.3  oraz wzory 5.3 i 5.4.   Znajomość tych zależności jest niezbędna zarówno przy 
przetwarzaniu fotomechanicznym, jak i przy – omówionym na  dalszych stronach  - 
przetwarzaniu ortofotoskopowym. 
 

 

 ck 

Rys. 5.3. Wpływ deniwelacji terenu na odwzorowanie punktu na zdjęciu lotniczym. 
 
Z rysunku 5.3 wynika, że  traktując całe zdjęcie jako mapę w skali ck : w = ck : ON 
popełniamy błąd: wszystkie punkty nie leżące na poziomie punktu N są przesunięte radialnie 
o wartość: 

   
w

rhr ⋅Δ
=Δ       /5.3/ 

Analogicznie – wszystkie punkty fotomapy są przesunięte radialnie o wielkość: 

  
w

RhR ⋅Δ
=Δ       /5.4/ 

gdzie ΔR i R – to (odpowiednio) przesunięcie radialne i promień radialny – na fotomapie. 
 Przetwarzanie pojedynczego zdjęcia można także wykonać sposobem optyczno-
graficznym, graficznym, lub analitycznym. 
 Przetwarzanie graficzne opiera się na geometrycznych zasadach przekształcenia 
rzutowego (rys. 5.4). Głównym elementem tej metody jest przeniesienie punktu ze zdjęcia na 
mapę (jeśli znamy 4 pary punktów homologicznych). Zagęszczenie aktualnego zdjęcia siatką 
czworoboków, odpowiadających siatce kwadratów na mapie, pozwala „na oko” przenosić 
szczegóły - ze zdjęcia na mapę.  
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   Rys. 5.4. Przeniesienie ze zdjęcia na mapę punktu P, metodą pęków perspektywicznych 
(metodą „paska papieru”) w oparciu o cztery pary punktów homologicznych (1 - 4) 
 
 Rzadziej stosuje się (do drobnych uzupełnień i aktualizacji map) przetwarzanie 
optyczno-graficzne. Służy do tego niewielki, prosty przetwornik nazywany 
fotoreambulatorem. Po zestrojeniu zdjęcia z położoną na stole mapą, można - obserwując 
równocześnie zdjęcie i mapę (dzięki pryzmatowi podwójnie odbijającemu) - ołówkiem 
wrysowywać na mapę kontury zdjęcia. 
 Jeżeli pomierzymy współrzędne prostokątne szczegółów zdjęcia (x, y) i znamy 
współrzędne czterech z nich w układzie mapy (X, Y), to możemy obliczyć współrzędne 
terenowe każdego punktu zdjęcia wykorzystując – podane w rozdziale 4 - zależności rzutowe: 
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  Ten sposób przekształcenia nosi nazwę przetwarzania analitycznego. 
    
5.3.  Autogrametryczne opracowanie mapy 
 
Uniwersalną, nie ograniczoną warunkiem płaskości terenu, jest nazywana autogrametryczna 
metoda opracowania mapy. Autografy analogowe, są obecnie wypierane przez tańsze w 
produkcji i stwarzające szerokie możliwości opracowania map wirtualnych autografy 
analityczne, autografy cyfrowe i – przede wszystkim - cyfrowe stacje fotogrametryczne. 
 W autografie analitycznym funkcje analogowych urządzeń mechanicznych, mających 
za zadanie budowę poprawnego modelu terenu i umożliwienie jego pomiaru, przejęło 
oprogramowanie i komputer pracujący w sprzężeniu zwrotnym z jednostką obserwacyjno-
pomiarową („stereokomparatorem”). W przypadku autografu cyfrowego obserwację 
steroskopową umożliwia system wizualizujący na ekranie monitora komputerowego obrazy 
cyfrowe (zwykle zeskanowane zdjęcia ). 
 Przygotowanie autografu do pracy obejmuje następujące etapy: 
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a) nastawienie elementów orientacji wewnętrznej i przybliżonych elementów orientacji 
zewnętrznej,  
b) odtworzenie orientacji wzajemnej fotogramów, 
c) nadanie modelowi właściwej skali,  
d) orientacja bezwzględna - tzw. „spoziomowanie” modelu. 
Wymienione czynności mają doprowadzić fotogramy do takiego położenia, aby  punkty  
przecięcia par promieni rzucających tworzyły model terenu w założonej skali (analogowy lub 
wirtualny).  

W autografie - najpierw trzeba zrekonstruować wiązki promieni, nastawiamy więc 
właściwe elementy orientacji wewnętrznej - czynność (a). Odtworzenie orientacji zewnętrznej 
zdjęć, przy założonej skali, zostaje rozbite na czynności: b), c), d).  
Ad a.  Po centrycznym ułożeniu zdjęć, nastawia się stałą kamery (ck) oraz przybliżone  
składowe bazy: bx’,  by’ = 0,  bz’ = 0. 
Ad. b.  Doprowadza się zdjęcia do takiego - wzajemnego - położenia, jakie miały w 
momencie fotografowania. Dowodem doprowadzenia do takiego stanu jest wyeliminowanie 
paralaksy poprzecznej na całym modelu. Do tej czynności nie są potrzebne fotopunkty; 
poprawny efekt można uzyskać zmieniając 5 (nastawionych wstępnie) elementów orientacji 
wzajemnej: by ,  bz, , Δϕ, Δω, Δκ;  (nie używamy bx  !).  Wymienionych „ruchów” używamy w 
określonej, logicznej kolejności do usuwania paralaksy poprzecznej w sześciu rejonach 
stereogramu - są to jego narożniki, oraz okolice punktów głównych. Po zakończeniu tego 
etapu, w żadnym miejscu modelu nie występuje paralaksa poprzeczna, a więc wszędzie (w 
przestrzeni modelu stereoskopowego) dostrzegamy przestrzenny znaczek pomiarowy. 
Ad c.  Skalę korygujemy (zmieniając b’x) w oparciu o porównanie odległości między 
fotopunktami: w terenie - D i w autografie - d’. Poprawną bazę obliczamy: 

                                                      
md

Dbb xx ⋅
=

'
'                                                       ( 5.5) 

nastawiamy; proporcjonalnie korygujemy by i bz. Model posiada teraz skalę 1: m. 
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Rys. 5.5. Typowe rozmieszczenie fotopunktów stanowiących podstawę orientacji 
bezwzględnej modelu w autografie. 
 
Ad d.  Po przeprowadzeniu opisanych czynności, do osiągnięcia stanu opisanego na wstępie – 
pozostają tylko korekty nachylenia całego modelu: podłużne - o kąt Φ  i  poprzeczne - o kąt 
Ω.  Wartości tych kątów można obliczyć, porównując różnice między wysokościami 
fotopunktów - odczytanymi w autografie i poprawnymi. Zazwyczaj  to „poziomowanie 
modelu” oparte jest o 4  fotopunkty rozmieszczone w sposób ukazany na rys.5.5 . 
 Po zestrojeniu modelu można przystąpić do wykreślania mapy (lub jej wektoryzacji - 
w fotogrametrycznej stacji cyfrowej. Przestrzega się następującej kolejności opracowania 
kartometrycznego: drogi, wody, granice działek i użytków, budynki, wyposażenie ulic, 
warstwice. Wprowadzenie właściwych znaków topograficznych i objaśnień umożliwiają 
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uczytelnione powiększenia zdjęć lotniczych. Terenowe uczytelnienie wykonuje się zazwyczaj 
na powiększeniach zdjęć - wnosząc znakami topograficznymi i opisem niezbędne informacje. 
Wkreśla się także szczegóły nowopowstałe i nieodfotografowane. 
 
5.4.  Ortofotografia analogowa  
 
Jak wyjaśniono w podrozdziale 5.2, przetwarzanie fotomechaniczne (zdjęcia w mapę) jest 
nieścisłe, ponieważ zdjęcie lotnicze terenu niepłaskiego ma zróżnicowaną skalę: wyżej 
położone partie terenu są odwzorowane w skali większej; niższe - w mniejszej. Chcąc zatem 
sprowadzić zdjęcie (w przetworniku) do jednolitej skali mapy, należało  dla każdej warstwicy 
stosować inny współczynnik powiększenia. Ten cel miało realizować tzw. przetwarzanie 
„strefowe”, ale był to półśrodek. Sposobem przetwarzania zdjęcia lotniczego, gdzie lokalny 
współczynnik powiększenia jest płynnie dostosowywany do wysokości terenu, jest 
przetwarzamie ortofotograficzne (zwane też różniczkowym). 
 

 
 

Rys. 5.6. Zasada działania analogowego przetwornika ortofotoskopowego. 
 
 W analogowym przetworniku ortofotoskopowym (rys. 5.6) naświetlenie materiału 
światłoczułego następuje przez kilkumilimetrowy otworek (prostokątny lub trapezoidalny), 
przesuwający się (w światłoszczelnej części przetwornika) w kierunku prostopadłym do bazy. 
Płynna zmiana lokalnego współczynnika powiększenia sterowana jest zmianami wysokości, 
które wprowadza obserwator, profilujący skanowany pasek zdjęcia (w autografie sprzężonym 
z przetwornikiem). Obserwując model stereoskopowy, obniża on lub podnosi przestrzenny 
znaczek pomiarowy, aby w czasie skanowania pełzł on po profilu terenu. Ruchy te (Δz) - 
bezustannie przekazywane do przetwornika - kompensują lokalne zmiany skali 
przetwarzanego zdjęcia.  
 Naświetlony pasmowo diapozytyw nazywamy ortofotografią, zaś zestawiona z kilku 
ortofotografii sekcja mapy nosi nazwę ortofotomapy. W trakcie skanowania ortofotografii, 
niejako „przy okazji”, może być opracowana rzeźba terenu - w postaci tzw. orogramu. 
 Obecnie powszechnie stosuje się cyfrową technikę wytwarzania ortofotografii 
(czarno-białych i barwnych).  Do przetworzenia cyfrowego obrazu zdjęcia w ortofotomapę 
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niezbędny jest numeryczny model terenu oraz elementy orientacji zewnętrznej zdjęcia. Będzie 
o tym mowa w rozdziale 6.  
 Ortofotomapy rozpowszechniły się w ostatnich latach z dwóch powodów: łączą zalety 
dokumentu  kartograficznego z bogactwem treści zdjęcia (często barwnego), oraz  - w 
przypadku ortofotomap cyfrowych - stwarzają możliwości przetwarzania i wykorzystania 
typowe dla map wirtualnych. Ortofotomapa jest stosunkowo tania, aktualna, czytelna dla 
każdego. Przykładowo – w Szwecji co 10 lat wytwarza się nowe ortofotomapy całego kraju, 
upowszechniając je drukiem i na CD-ROM-ach.  
 
5.5. Aerotriangulacja (Władysław Mierzwa) 
Przy autogrametrycznym opracowywaniu zdjęć lotniczych niezbędna jest znajomość kilku 
punktów ( praktycznie co najmniej czterech) o znanych współrzędnych terenowych i 
możliwych do identyfikacji na zdjęciach. Wykorzystywane  są one na etapie przeprowadzania 
orientacji bezwzględnej modelu. Określenie współrzędnych terenowych metodami 
geodezyjnymi byłoby bardzo pracochłonne i kosztowne, dlatego opracowano metody 
kameralnego zagęszczenia osnowy fotogrametrycznej zwane aerotriangulacją. W przeszłości 
wykonywano aerotriangulację analogowo na autografach umożliwiajacych przeniesienie 
orientacji i skali z modelu na model. Aerotriangulacja taka wykonywana była  szeregami. 
Później rozwinęły się metody analityczne, z których dorobku korzysta się do dziś. 
W początkowym okresie, gdy moc obliczeniowa komputerów była jeszcze mała, 
aerotriangulację obliczano i wyrównywano również szeregami. Dla opracowania tylko treści 
sytuacyjnej map, gdy wysokościowe zestrojenie modeli nie było tak ważne, wykonywano 
tzw. aerotriangulację płaską, która pozwalała na określenie tylko współrzędnych X, Y. 

Obecnie stosowane są metody pozwalające na równoczesne obliczenie i wyrównanie 
dużych bloków zdjęć lotniczych zawierających nawet kilka tysięcy zdjęć. Najczęściej 
stosowane są dwie metody aerotriangulacji: 
1) aerotriangulacja z niezależnych zdjęć (wiązek), 
2) aerotriangulacja z niezależnych modeli. 

Fotogrametria cyfrowa zmieniła nieco wymagania stawiane przed aerotriangulacją. 
Przy cyfrowym opracowaniu zdjęć większe znaczenie dla poszczególnych zdjęć mają jego 
elementy orientacji zewnętrznej niż współrzędne punktów. Postęp w metodach pomiarów 
geodezyjnych, a zwłaszcza technika GPS, umożliwia określenie współrzędnych środków 
rzutów kamery w momencie ekspozycji z dokładnością do kilkunastu centymetrów. Wyniki 
pomiarów GPS uwzględniane są w nowoczesnych metodach wyrównania aerotriangulacji 
jako obserwacje lub dodatkowe warunki. Pomimo postępu techniki, konstrukcji różnych 
platform stabilizujących, na których montowana jest w samolocie kamera, nie udaje się 
wykonać zdjęć ściśle pionowych. 

5.5.1. Istota aerotriangulacji z niezależnych zdjęć (wiązek). 

Pomierzone na zdjęciu punkty, przy znanych elementach orientacji wewnętrznej 
kamery, umożliwiają odtworzenie wiązki promieni. Wszystkie promienie przecinają się w 
środku rzutów kamery ( rys. 5.7). Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek polega na 
znalezieniu takiego położenia poszczególnych wiązek (określonego przez elementy orientacji 
zewnętrznej tj. współrzędne środków rzutów Xo, Yo, Zo  oraz trzy kąty (ω, ϕ, κ), aby spełnione 
były następujące warunki: 
- promienie pochodzące od tych samych punktów terenowych (tzw. punkty wiążące) powinny 
się przecinać, 
- promienie pochodzące od punktów o znanych współrzędnych terenowych ( tzw. 
fotopunktów) powinny przechodzić przez dany punkt. 
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Rys. 5.7. Wiązki promieni tworzących obrazy 

Warunki powyższe, zapisywane dla wszystkich obserwowanych punktów, tworzą 
układ równań, który rozwiązywany jest metodą najmniejszych kwadratów. Z punktu widzenia 
rachunku wyrównawczego mamy do czynienia z zagadnieniem równoczesnego wyrównania 
sieci przestrzennej. Niewiadomymi są elementy orientacji zewnętrznej każdego zdjęcia oraz 
współrzędne punktów wyznaczanych. Możliwe jest wagowanie poszczególnych obserwacji 
lub warunków w zależności od dokładności pomiaru. 

 
Rys.5.8. Kolinearność promieni 

Podstawowym równaniem ujmującym niewiadome i wielkości obserwowane jest 
równanie kolinearności (opisane w podrozdz. 4.6 ), które zgodnie z rysunkiem 5.8 możemy 
zapisać : 
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gdzie: Xo, Yo, Zo  - współrzędne środka rzutów w układzie terenowym 
  X, Y, Z - współrzędne punktu 
  xt, yt,  - współrzędne tłowe 
  M  - macierz transformacji będąca funkcją kątowych elementów 
      orientacji zewnętrznej zdjęcia 
  λ  - współczynnik skali, który eliminowany jest z obliczeń 

Równanie (5.6) nie jest zależnością liniową; kątowe elementy orientacji zewnętrznej 
zawarte są w macierzy transformacji M w postaci uwikłanej, jako sumy iloczynów funkcji 
trygonometrycznych kątów. Linearyzacja równania przeprowadzana jest przez zastąpienie 
ścisłej macierzy obrotów przez macierz małych kątów, która jest jej przybliżeniem. Powoduje 
to konieczność iteracyjnego obliczenia niewiadomych. 

Aerotriangulacji nie da się jednak przeprowadzić bez znajomości pewnej liczby 
punktów o znanych współrzędnych geodezyjnych. Są to tzw. fotopunkty. Mogą one być 
sygnalizowane specjalnymi tarczami przed nalotem fotogrametrycznym; wtedy na ogół nie 
ma kłopotów z ich identyfikacją na zdjęciach i dokładność pomiaru współrzędnych tłowych 
jest wyższa. Mogą też być wybierane na takich szczegółach sytuacyjnych ( naturalnych lub 
sztucznych), które umożliwiają ich jednoznaczną identyfikację zarówno w terenie jak i na 
zdjęciach. Fotopunkty mogą mieć określone wszystkie współrzędne (fotopunkt XYZ), tylko 
współrzędne płaskie ( fotopunkt sytuacyjny XY) lub tylko wysokość ( tzw. Z-punkt). 
Fotopunkty lokalizujemy na granicach bloku w pasach pokrycia poprzecznego szeregów, 
wzdłuż szeregów co 4-6 baz oraz wewnątrz bloku (rys. 5.9). Ponadto projektuje się 
dodatkowe punkty w liczbie około 50% fotopunktów wykorzystanych do wyrównania bloku, 
które będą pełniły rolę punktów kontrolnych i pozwolą na ocenę dokładności aerotriangulacji. 

 
Rys. 5.9. Blok zdjęć aerotriangulacji 
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Do zdefiniowania poszczególnych wiązek niezbędna jest znajomość elementów 
orientacji wewnętrznej kamery oraz czynników deformujących wiązkę ( np. dystorsja, 
skurcz). Elementy te zawarte są w raporcie z kalibracji kamery, który powinien być w 
dyspozycji wykonującego aerotriangulację. Raport ten zawiera  między innymi następujące 
dane: 
- współrzędne znaczków tłowych w układzie tłowym ( definicję układu tłowego podano w 
podrozdziale 2.1.2), 
- dystorsję obiektywu w postaci tabelarycznej dla poszczególnych przekątnych zdjęcia, 
dystorsję średnią lub w postaci współczynników funkcji aproksymującej dystorsję, 
- inne dane jak np. rozdzielczość zdjęcia. 

Aerotriangulacja przebiega w następujących etapach : 
- projekt aerotriangulacji 
- pomiar punktów na zdjęciach, 
- obliczenie współrzędnych tłowych pomierzonych punktów, 
- obliczenie elementów orientacji wzajemnej, 
- wyrównanie aerotriangulacji. 

W projekcie aerotriangulacji wybiera się lokalizację mierzonych punktów. 
Najważniejszymi z nich są fotopunkty ( o ile nie były sygnalizowane przed nalotem) oraz 
punkty wiążące.  Punkty wiążące zdjęcia w szeregu muszą być zlokalizowane w pasie 
potrójnego pokrycia zdjęć ( minimum trzy), a punkty wiążące zdjęcia pomiędzy szeregami w 
pasie pokrycia szeregów. Punkt wiążący musi być możliwy do pomiaru na każdym zdjęciu, 
na którym się znajduje. W przypadku idealnie wykonanych zdjęć w bloku punkt wiążący, 
pełniący równocześnie rolę punktu wiążącego zdjęcia w szeregu i pomiędzy szeregami, może 
występować na sześciu zdjęciach ( rys. 5.9). Punkty wiążące są wybierane na 
charakterystycznych punktach terenu lub sygnalizowane kameralnie przy pomocy takich 
instrumentów jak PUG czy TRANSMARK. Sygnalizacja kameralna polega na nakłuciu ( lub 
wypaleniu laserem ) na zdjęciach wybranego punktu. Aby zapewnić jednoznaczność 
identyfikacji nakłutego punktu posługujemy się efektem stereoskopowym. 

Wykonując aerotriangulację na fotogrametrycznej stacji cyfrowej zakłada się tzw. 
projekt, w którym podaje się numery kamer, którymi wykonano zdjęcia ( zdjęcia w dużym 
bloku mogą być wykonane różnymi kamerami), kierunki lotów dla poszczególnych szeregów, 
dokładność pomiaru fotopunktów, dokładność pomiaru na zdjęciu, sposób automatycznej 
numeracji punktów itp. 

Pomiar współrzędnych można wykonać na precyzyjnym stereokomparatorze, 
autografie analitycznym lub fotogrametrycznej stacji cyfrowej ( ale wtedy zdjęcia muszą 
oczywiście mieć postać cyfrową). Pomiarowi podlegają następujące punkty: znaczki tłowe, 
fotopunkty, punkty kontrolne, punkty wiążące, punkty do orientacji wzajemnej i inne punkty 
wyznaczane w procesie aerotriangulacji. Pomiar odbywa się z wykorzystaniem efektu 
stereoskopowego i polega na nastawieniu znaczka mierzącego na lewym zdjęciu oraz 
usunięciu paralaksy podłużnej i poprzecznej. Przy pomiarze na fotogrametrycznej stacji 
cyfrowej można wesprzeć się procedurą automatycznej korelacji obrazów. 

Kolejnym etapem jest obliczenie współrzędnych tłowych wszystkich pomierzonych 
punktów, ponieważ pomierzone wielkości są w układzie przyrządu lub układzie obrazu 
cyfrowego (przy pomiarze na zdjęciach cyfrowych). Opierając się na znanych z kalibracji 
oraz pomierzonych na zdjęciu współrzędnych znaczków tłowych możemy dokonać 
transformacji pomierzonych współrzędnych do układu tłowego. Najczęściej stosuje się 
następujące transformacje: 
- Helmerta:   xt = ao + a1 x + a2 y 
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    yt = bo - a2 x + a1 y 
- afiniczną:   xt = ao + a1 x + a2 y 
    yt = bo + b1  x + b2 y 
- bilinearną:   xt = ao + a1 x + a2 y + a3 xy 
    yt = bo  + b1 x + b2 y + b3 xy 
- rzutową   xt = (a x + b y + c)/ (d x + e y + 1) 
    yt = (f x + g y + h)/ (d x + e y + 1) 
gdzie:  x,y    - pomierzone współrzędne punktów w układzie przyrządu 
 xt,yt   - obliczone współrzędne punktów  w układzie tłowym 
 ao,a1,a2,a3,bo,b1,b2,b3 - obliczone współczynniki transformacji, 
 a,b,c,d,e,f,g,h  - obliczone współczynniki transformacji rzutowej 

Miarą poprawności przeprowadzenia tego etapu są zgodności na znaczkach tłowych 
współrzędnych transformowanych i danych z kalibracji. Jeżeli różnice nie przekraczają 15μm 
pomiar można uznać za poprawny. Następnie wprowadzane są poprawki do współrzędnych 
tłowych korygujące dystorsję obiektywu i uwzględniające wpływ krzywizny Ziemi i refrakcji 
atmosferycznej. 

Kolejnym etapem jest obliczenie elementów orientacji wzajemnej oraz szczątkowej 
paralaksy poprzecznej na pomierzonych punktach. Etap ten jest kontrolą poprawności 
pomiaru na punktach. Jeżeli szczątkowe paralaksy poprzeczne nie przekraczają 15μm pomiar 
należy uznać za poprawny. Jeżeli przekraczają to należy ponowić pomiar błędnego punktu. 

Po pomiarze w powyższy sposób wszystkich zdjęć ostatnim etapem jest obliczenie i 
wyrównanie aerotriangulacji. W rezultacie uzyskujemy elementy orientacji zewnętrznej 
wszystkich zdjęć, współrzędne terenowe (geodezyjne) punktów wyznaczanych, odchyłki 
pomiędzy współrzędnymi obliczonymi z aerotriangulacji a danymi dla fotopunktów, odchyłki 
na punktach kontrolnych oraz parametry statystyczne charakteryzujące jakość 
aerotriangulacji: dokładność wewnętrzną aerotriangulacji, średnie odchyłki na fotopunktach i 
punktach kontrolnych, odchyłki maksymalne itp.  
 

5.5.2. Istota aerotriangulacji z niezależnych modeli 

 
Rys. 5.10. Schemat niezależnego modelu 
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Jednostkami, z których tworzony jest blok aerotriangulacji są niezależne modele rys. 
5.10) utworzone z sąsiednich zdjęć w szeregu. Niezależne modele mogą być tworzone na 
autografach analogowych, analitycznych i cyfrowych. Na autografach analogowych 
wystarczy przeprowadzić orientację wzajemną i następnie pomierzyć w układzie autografu 
współrzędne X,Y,Z punktów biorących udział w aerotriangulacji. Współrzędne te wyrażone 
są w lokalnych układach dla każdego modelu. Obejmują one fotopunkty, punkty kontrolne, 
punkty wiążące, środki rzutów i inne punkty wyznaczane. Przy przeprowadzaniu 
aerotriangulacji na autografach analitycznych i cyfrowych, współrzędne przestrzenne oblicza 
się z pomierzonych współrzędnych tłowych po obliczeniu elementów orientacji wzajemnej, 
opierając się na warunku komplanarności (wzór 4.12). 

Aerotriangulacja polega na odpowiednim przesunięciu , obrocie w przestrzeni i 
przeskalowaniu modelu tak aby spełnione były następujące warunki: 
- przetransformowane współrzędne fotopunków powinny równać się ich współrzędnym 
geodezyjnym, 
- przetransformowane współrzędne punktów wiążących dla poszczególnych modeli powinny 
być równe sobie, 
- współrzędne wspólnych środków rzutów dla sąsiednich modeli po transformacji powinny się 
być równe sobie. 

Transformację poszczególnych modeli możemy zapisać równaniem: 
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gdzie: X,Y,Z  - współrzędne przetransformowane do układu geodezyjnego, 
  Xo,Yo,Zo - przesunięcie początku układu współrzędnych modelu 
  λ  - współczynnik przeskalowania poszczególnych modeli 
  M  - macierz transformacji w przestrzeni 
  XM,YM,ZM - współrzędne w układzie modelu 

Transformacja niezależnego modelu w przestrzeni jest określona, jak wynika to z 
równania 5.10, przez 7 niewiadomych. Obliczone są one równocześnie dla wszystkich modeli 
w łącznym  procesie wyrównania całego bloku. Ze względu na uwikłaną postać równań 
wyrównanie aerotriangulacji przebiega w procesie iteracyjnym. 

Metoda aerotriangulacji – wykorzystywana do kameralnego zagęszczania osnów 
aerofotogrametrycznych znalazła także nietopograficzne zastosowania. Wykorzystuje się ją 
do pomiarów osiadań na terenach górniczych a także do zagęszczania osnów geodezyjnych 
niższych rzędów.  

  
5.6. Dokładność opracowań fotogrametrycznych 
 
5.6.1. Zdjęcia naziemne 
 
Wpływ błędów pomiarowych na dokładność określenia położenia punktu, zgodnie z prawem 
przenoszenia błędów, określimy różniczkując wzory naziemnych zdjęć normalnych: 

     kc
p
bY =                'x

p
bX =          'z

p
bZ =  

po odrzuceniu wyrazów drugorzędnych uzyskuje się: 
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Przykład  
Przyjmując Y : b < 10, Y< 500m, ck = 0,2m, mx = mz = mp = 0,01mm,  
błędy określenia współrzędnych wyniosą: mY < 25 cm, mX < 2,5cm, mZ< 2,5cm. 
Stosunkowo duży błąd mY jest związany z bardzo niekorzystnymi warunkami wcięcia w 
przód -  jak wiadomo, warunkiem uzyskania efektu stereoskopowego jest, aby kąt wcięcia w 
przód nie przekraczał 14o (zwłaszcza dla zdjęć naziemnych), co jest wyrażane jako Y : b > 4.  
 
5.6.2. Zdjęcia lotnicze 
 
 Analogiczna analiza przeprowadzona dla zdjęć lotniczych pozwala zapisać: 

p
k

p
k

p
k

Z m
cb

wm
cb

Zm
p
cb

m
⋅

≅
⋅

=
⋅

=
22

2      x
k

x
k

X m
c
wm

c
Zm ≅=     y

k
y

k
Y m

c
wm

c
Zm ≅=  

Błąd mz  można zapisywać w prostszej postaci, wynikającej z przyjęcia dodatkowych założeń: 
pokrycie podłużne 60% , format zdjęć 23x23cm; przyjmując (jak we wcześniejszym 
przykładzie) mx = my = mp = 0,01mm, zgodnie z rysunkiem 4.10 uzyskuje się: 
  w : ck  = (1,25 . b) : (0,5 . a) 
a więc  

mZ = mH = w : 9200.             (4.16) 
 

 
 

        23 cm        23 cm 
             ck     ck 
    b 
 
 
 
         w      w 
 
 
 
             b             b/4 

Rys. 4.10. Zdjęcia lotnicze o pokryciu 60% 
Przykłady  

 
Dla zdjęć w skali 1 : 10.000 (w = 10000 . ck)  uzyskuje się: 
a) w przypadku kamery normalnokątnej (ck = 210mm a więc w = 2100m) : 

mH = 22cm  mX = mY = 10cm 
b) w przypadku kamery szerokokątnej (ck = 120mm a więc w = 1200m): 

mH = 13cm  mX = mY = 10cm.                             
 

5.6.3. Aerotriangulacja przestrzenna i opracowania 3D 
 
Dokładnościowe możliwości aerotriangulacji przestrzennej najlepiej jest ocenić na 

podstawie wyników uzyskiwanych przez zespoły produkcyjne i badawcze, uogólniane w 
syntetycznych opracowaniach naukowych , ale w praktyce zakłada się następujące wskaźniki 
dokładnościowe aerotriangulacji i stereodigitalizacji (cyfrowych opracowań 3D): 

M.X,Y = ±0,008mm w skali zdjęcia 

 63



M.Z = ±0,08‰ wysokości lotu, zaś w przypadku kamer nadszerokokątnych: 
M.Z = ±0,10‰ wysokości lotu. 
 
Dokładność autogrametrycznych opracowań ciągłych ocenia się: 
MX,Y = ±0,045mm w skali zdjęcia 
M.Z = ±0,3‰ wysokości lotu. 
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